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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea taxei speciale  pentru branşament  la reţeaua de  canalizare  
 sat  Şotânga, comuna Şotânga  pe perioada   1 ianuarie  -  31 decembrie 2012  

 
PRIMARUL COMUNEI ŞOTÂNGA , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA  
Având în vedere : 
- prevederile art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu 

modificările şi completîrile ulterioare , 
- prevederile art. 30 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare , 
- Regulamentul de  stabilire a taxelor speciale aprobat prin HCL nr. 19/26.03.2009, 
- Referat  de aprobare   întocmit de primarul comunei ec. Stroe Constantin , înregistrat 

sub nr. 12001/21.10.2011 şi nota  justificativă înregistrata sub nr. 12127/26.10.2011 
   In temeiul art. 45 alin (6)  din Legea nr. 215/2001 – privind administratia publica locala , 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
P R O P U N : 

 
      Art. 1 –  Se  stabileşte taxa speciala pentru branşament la reţeaua de canalizare sat 
Şotânga, comuna Şotânga în cuantum de 1000 lei /branşament  şi se achita integral sau în tranşe 
după cum urmează : 
 Tranşa I       – 400 lei  la depunerea cererii 
 Tranşa II      - 300 lei  la începerea lucrarilor  
 Tranşa III    -  300 lei la receptia  finală a  lucrărilor  de branşament  
 Art. 2 –  Termenul de valabilitate a taxei speciale  instituite  şi a modului de  încasare  
prezentate la art. 1 este de  un an de zile,  pe perioada  1 ianuarie  -  31 decembrie 2012 . 
 Art. 3 – Eventualele diferenţe de preţ ce rezultă  din devizul de lucrari pentru fiecare 
branşament executat  vor fi suportate de la bugetul local.  
  Art. 4 – Prezentul proiect de hotarâre se  face public prin  afişare la sediul instituţiei , pe  
pagina de Internet  şi  dezbatere  în cadrul şedinţei consiliului local din luna octombrie 2011. 
 

                                                                             PRIMAR, 
                                                                        Ec. STROE CONSTANTIN  

 
 

 


